Welkom bij de start van jullie avontuur in onze super leuke
kleuterschool.
Deze start gaan jullie beleven in de 1e kleuterklas bij juf Marleen/juf
Valérie en Jules.
Veel succes!

5-sterrenschool waar ieder kind schittert!
Dag mama, dag papa
Fijn dat jullie peuter of kleuter naar ons klasje komt! Voor sommige kindjes eindelijk de grote
stap ….naar de eerste kleuterklas. Andere kindjes zijn vorig schooljaar al enkele maanden
naar school geweest.
Bij de allerjongste kleuters is het vooral heel belangrijk dat ze zich goed en gelukkig voelen.
De ene peuter/kleuter heeft soms meer tijd nodig om te wennen dan de andere. De eerste
emotionele schooldagen worden met de nodige aandacht begeleid. We leren er omgaan
met elkaar.

Weetjes van de klas:
Jules
Jules is onze klaspop. Hij is steeds in de klas aanwezig en doet mee aan de vele activiteiten
zoals dansen, zingen, turnen, op uitstap gaan, luisteren naar verhaaltjes …
Want Jules is veel meer dan een mooie klaspop. Het is een taalmethode om
taalontwikkeling te stimuleren bij jonge kinderen. Bovendien is hij écht een vriendje voor
de kleuters.

Logeervriendje ‘kleine Jules’

Kleine Jules is een miniatuurtje van onze klaspop Jules.
Dit schooljaar zal er (over enkele weken) voor de eerste keer een logeervriendje mee naar
huis gaan in het weekend. Hiervoor zal er een beurtrol zijn. Elke vrijdag gaat kleine Jules met
zijn rugzakje mee op weekend. Hij heeft ook een schriftje bij waarin mama of papa een kort
verslagje mogen schrijven. Op maandagochtend komt kleine Jules gewoon mee terug naar
school. De kleuter mag vertellen wat hij/zij en Jules allemaal samen gedaan hebben. Juf kan
het gesprek een beetje op gang brengen/of leiden a.d.h.v het verslagje in het schriftje. Meer
uitleg in het schriftje.
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Kenteken
Elke kleuter kiest zijn/haar eigen kenteken. De kentekens hangen ook boven de kapstokjes,
zo weet jullie kleuter waar hij/zij zijn/haar jasje mag hangen en zijn/haar eten/drinken mag
zetten. Dezelfde kentekens komen terug op de aanwezigheidskalender. Ook op de werkjes
zal het kenteken te zien zijn.

Foto’s van jullie kindje
Voor het fotoalbum heeft jullie kindje een foto nodig waar hij of zij duidelijk herkenbaar op
te zien is. Soms gebeurt het al eens dat je kleuter verdrietig is of dat hij/zij bij mama of
papa wil zijn. Dit gevoel gaat over wanneer we eens in ons fotoalbum van de klas kunnen
kijken. Hier ziet je kleuter dan foto’s van zichzelf, mama, papa, broertje(s) of zusje(s), en
dat maakt hem/haar al minder verdrietig! Dus graag een foto van de gezinsleden. Die van
het huisdier is ook welkom.

Naamtekenen
Elk jaar zijn er kleuters die één of meer dezelfde spullen hebben. Daarom is het belangrijk
om op de brooddoos, de drinkfles, het koekjesdoosje, fruitdoosje, in de boekentas …, de
naam van je kleuter duidelijk te schrijven.
Maar ook in jassen, vesten, mutsen en sjaals schrijft of naait u best een naam. Dit kan je
heel gemakkelijk doen op het etiket. Niet elke kleuter (her)kent zijn eigen spulletjes.
Op het koekendoosje kunnen jullie een kenteken kleven. De kentekens krijgen jullie van ons
en staan op stickerpapier. Ze moeten thuis enkel nog uitgeknipt worden.

Foto’s

Er zullen regelmatig foto’s op onze facebookpagina gepost worden.
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Themabriefje
Bij het begin van een nieuw thema krijgt jullie kleuter een themabriefje mee naar huis. Zo
komen jullie als ouders te weten waarover we zoal leren en welke activiteiten we gaan doen.
Soms mag je kleuter spulletjes meebrengen i.f.v. het thema. Jullie hoeven hiervoor niets te
gaan kopen, dat is niet de bedoeling. Alleen dingen die jullie eventueel hebben.
Schrijf hier ook altijd de naam van jullie kindje op. Anders weet de juf niet meer met wie ze
het terug mee naar huis moet geven. Lees dus regelmatig dit briefje aub. Kleuters vinden
het immers fijn om eens iets mee te brengen. Soms worden er ook wel eens ouders
gevraagd. Jullie kunnen rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door
bijvoorbeeld mee te werken aan die activiteiten. ( afhankelijk van de corona maatregelen)

Kinderverzorgster
Op bepaalde tijdsstippen komt onze kinderverzorgster, juf Ingrid , ons helpen. De eerste
weken zal ze bij ons in de klas zijn om te spelen en aan elkaar te wennen of om peuters en
kleuters helpen te verzorgen. Na enkele weken zal ze eens alleen met de peuters een korte
en aangepaste activiteit doen. Zo kan de klasjuf een ‘moeilijkere’ activiteit op niveau van de
iets oudere kleuters doen. Daarna komen ze weer gewoon samen in het klasje.

Kleuterturnen

Elke week komt turnjuf Lotte, zij gaat op dinsdag in de voormiddag turnen met de kleuters.
Ze is een echte kleuterturnjuf en trekt met onze kindjes naar de turnzaal van de lagere
school. Zo krijgt ieder kind de kans om op zijn/haar eigen tempo en niveau te ontwikkelen.
(Gelieve dan makkelijk zittende kledij en schoenen aan te doen. Met een kleedje kan je
moeilijk klimmen en klauteren en met slippers is het moeilijk om te rennen of te springen.)
Op andere dagen worden er af en toe bewegingslesjes gegeven door de klasjuf zelf.
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Drank en tussendoortjes op school

Er wordt tijdens de speeltijden en het middageten enkel WATER gedronken.
Bovendien is water de gezondste dorstlesser! De kleuters mogen ook op andere
momenten van hun waterflesje drinken. Elke vorm van gesuikerde of
koolzuurhoudende dranken wordt geweerd.
Wij raden aan om een herbruikbare fles met sportdop, gevuld met water, mee te geven
voor tijdens de speeltijd. Wanneer een flesje met sportdop omvalt, vloeit er veel minder
drank uit en blijft de kledij meestal droog. Ook het poets- en verschoonwerk blijft zo
beperkt tot een minimum.
Bij warm weer is het dus ook niet nodig om meerdere waterflesjes mee te geven, want we
kunnen deze weer vullen met kraanwater. Gezond voor de kleuters, goedkoop voor de
ouders en bovendien milieuvriendelijk.
We eten elke dag in de voormiddag fruit op school, al het meegebrachte fruit wordt
verzameld in de fruitdoos. De juf schilt al het fruit en verdeelt de verschillende soorten
fruit in de schaaltjes van de kleuters. Op die manier leert je kleuter alle soorten fruit
proeven/eten. Graag 1 stuk fruit PER DAG meegeven.
Wij proberen al vanaf de eerste kleuterklas actief mee te werken aan het
‘gezondheidsbeleid’. Daarom zijn enkel koeken ZONDER chocolade aan de buitenkant
toegelaten. Koeken worden enkel toegelaten op dinsag en donderdag. Na de middag is
er geen eet moment meer voorzien.
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In de voormiddag eet ik fruit
Nee mama en papa,
de koekjes komen er dan
echt niet uit!
Ze blijven in mijn tasje,
want in de voormiddag eten we
gezond in ons klasje!

Verjaardag vieren

Als we jarig zijn, vieren we graag feest. Dat is voor alle kinderen zo. Daarom besteden we
heel wat aandacht aan de kleuters hun verjaardag.
Ze mogen dan trakteren als ze willen. Dit kan bv. met een zelfgebakken cake, wafels,
fruitspiesjes, ijsjes of een andere traktatie. Misschien hebben jullie zelf nog andere
originele ideetjes. Slagroom of crème au beurre lusten de meeste kleuters niet. Kleuters
vinden het gezellig om samen van de traktaties te smullen. Bovendien leren ze
tafelgewoontes en krijgen een samenhorigheidsgevoel.
Snoep of chips wordt meegegeven naar huis en niet op school opgegeten.
Geen cadeautjes aub! Je kleuter mag die dag een leuk boek van thuis
meebrengen, de juf zal het dan voorlezen voor de andere kleuters.
Wij vieren de verjaardag op de dag zelf.
Is jullie kleuter jarig tijdens het weekend dan vieren we de verjaardag op maandag.
Is jullie kleuter jarig tijdens een vakantieperiode of verlengd weekend dan kunnen jullie
even afspreken met de juf.
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Soms zijn er meerdere kleuters jarig in een vakantieperiode of verlengd weekend en elk kind
heeft recht op zijn/haar dag.

Brengen van jullie kleuter

De kleuters maken zelf hun schooltas leeg: de koeken in de koekendoos, het fruit in de
fruitdoos, de boterhammendoos op het plateau. Ons waterflesje mag op de tafel bij onze
naam/ kenteken zodat we kunnen drinken als we dorst hebben. Papa en mama houden
best het afscheid zo kort mogelijk. Dit is in het belang van jullie kleuter.
Om 8.35 uur begint het toezicht op school. Vanaf dan kunnen jullie je kleuter bij de juf
achterlaten. Zet nooit jullie kleuter zomaar af aan de poort, maar controleer even of er
iemand aanwezig is. Neem ook altijd afscheid van je kleuter zodat hij/zij niet in paniek
raakt.

Afhalen van jullie kleuter
Ouders die hun kleuter ’s middags ophalen bellen aan bij het kleuterpoortje ( bel ), de juf
brengt je kleuter naar de poort. Ook ’s avonds worden de kleuters naar buiten gebracht
en op een veilige en overzichtelijke manier aan jullie overgedragen.
Gelieve ook begin- en eind uren van de schooldag te respecteren. Laattijdig binnenkomen,
stoort het onthaal, het kringgesprek of een andere activiteit.
Wanneer jullie kleuter op een andere manier naar huis gaat dan gewoonlijk, dan schrijf je
dit beter op een briefje en stop je het in het heen- en weer mapje. Jullie kunnen ook even
telefoneren naar school. 011/73 47 11
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Begin - en einduur
Uur
8u35 – 8u50
8u50 – 10u30
10u30 -10u45
10u45 – 12u25
12u25 – 13u25
13u25 – 15u05
15u05 – 15u30

Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Ochtendtoezicht
Lessen
Speeltijd
Vervolg lessen
(Op woensdag tot 12u)
Middagmaal + speeltijd
Vrij
Middagmaal + speeltijd
Vervolg lessen
Vervolg lessen
Vervolg
lessen

De school begint elke dag om 8.50 uur. Om 8.35 uur begint het toezicht op school.
Op maandag is de school uit om 15.30 uur.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag is de school uit om 15.05 uur.
Op woensdag eindigt de school om 12 uur.
Kleuters die ’s middags naar huis gaan kunnen opgehaald worden om 12.20 uur.

Contact tussen de ouders en de juffen
In de kleuterschool is er een nauw contact tussen de ouders en de juffen. Mochten jullie
vragen hebben dan kan je steeds voor of na de schooluren bij mij terecht. Indien jullie een
gesprek willen, gelieve dat op voorhand te laten weten dan kan ik er rekening mee houden
in mijn persoonlijke planning. Wacht niet met problemen, we lossen ze samen op. We
communiceren via smartschool.

Infoavond, ouderavond, kijknamiddag
Zie frigofiche op onze website, smartschool etc.
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Uitstappen

Soms worden er ook uitstappen georganiseerd die aansluiten bij het thema: bv. een
bezoek aan het bos in de herfst, een verkeerswandeling, …
We gaan ook wel eens naar een theatervoorstelling kijken, deze wordt georganiseerd door
de gemeente.

Speelgoed van thuis
Ander speelgoed dan wat we eventueel in ons themabriefje vragen, laten we thuis. We
hebben immers meer dan speelgoed genoeg in onze klas.

Reservekleding
Reservekleding van jullie kindje wordt in een tasje aan zijn/haar kapstokje gehangen. De
meeste kleuters vinden het leuker om iets van henzelf aan te doen na een ‘ongelukje’.
Voorzie voor kleuters die nog maar pas zindelijk zijn zeker voldoende reservekledij. Er is een
schoolvoorraad maar die is eerder beperkt.

Pampers en vochtige doekjes
Gelieve voldoende pampers mee te geven. Schrijf hier duidelijk de naam op. De pampers
zullen in een persoonlijk mandje per kleuter gelegd worden.
Wij vragen ook om een pakje vochtige doekjes mee te geven.
Kleuters die een pamper dragen maar soms ook al plassen op het toilet kan je best een
pamperbroekje aandoen ipv een pamper. Zo kan hij/zij tijdens de vele toiletbezoeken ook
met de al zindelijke kleuters zijn/haar plasje op het toilet doen.
Wij vragen hersluitbare pamperbroekjes mee te geven. Dit is gemakkelijker om tijdens de
‘pamperwissel’ opnieuw aan te doen wanneer de kleuter een lange broek aan heeft. Zo
moet hij/zij niet volledig uitgekleed worden.
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Kleuters die thuis nog geen enkele poging doen om te plassen op het toilet of het potje,
worden tijdens de pamperwissel toch even op het toilet gezet.

Zindelijkheid
Wat is zindelijk zijn?
•
•
•
•

De plas een bepaalde tijd (toch wel ongeveer 1 uurtje) kunnen ophouden.
Durven vragen als je naar toilet moet.
Hulp vragen indien je hulp nodig hebt, vb. knoopje losmaken, ritssluiting open
doen, …(kan ook via tonen)
Kunnen aangeven of er geplast werd, hulp roepen om bips af te vegen.

Zindelijkheidstraining
Het is niet de verantwoordelijkheid van de leerkracht om een kleuter zindelijk te maken ,
maar de leerkracht is wel bereid om SAMEN met de ouders zich hiervoor positief in te
zetten.Graag heb ik voor het starten van een training eerst een overleg met de ouders
zodat we duidelijke afspraken hierover kunnen maken.
Voor de andere kleuters van de klas en de juf is het fijn als de ouders thuis starten met de
zindelijkheidstraining in het begin van een vakantieperiode . Zo kan de juf dit verder zetten
in de klas. De tijd tussen de trainingsplasjes is dan al iets langer en de juf is niet meer zo heel
veel extra uit de klas. Want in de klas wordt er tijdens een zindelijkheidstraining géén
pamperbroekje gedragen maar gewoon ondergoed zoals thuis. Vanaf 3 jaar wordt er
verwacht dat je kleuter zindelijk is. (tenzij er een medisch probleem is)
Het is in de meeste gevallen echter een kwestie van thuis te starten met de training en vol
te houden.

Ziek worden op school
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We gaan er van uit dat kinderen niet ziek naar school gestuurd worden! Maar… het kan
gebeuren dat jullie kind ziek wordt op school (overgeven, diarree, niet in zijn gewone doen,
koorts krijgen,…) De juf verwittigt de ouders om de kleuter te komen halen. Omdat het
mogelijk is dat jullie onbereikbaar zijn (werk,…) vragen we 2 extra adressen en
telefoonnummers te noteren op bijgevoegd blad zodat jullie kleuter zeker ergens terecht
kan wanneer jullie zelf niet thuis zijn.

Nog enkele weetjes:
•

Op onze school is een oudervereniging/vriendenkring actief. Er worden voornamelijk
activiteiten georganiseerd. Voel je je geroepen om deel te nemen aan deze
vergaderingen? Of ben je bereid om af en toe een handje te helpen bij sommige
activiteiten, al is het maar 1 keer per jaar? Laat het me maar weten.

•

Ons kleuterteam bestaat uit:
K1: juf Marleen / juf Valérie en kinderverzorgster juf Ingrid
K2: juf Caroline
K3 : juf Dorien
Turnjuf Lotte
Wat wil de juf terug van jullie?
•
•

Het inlichtingenblad: volledig ingevuld
Een recente en duidelijke foto van je kleuter / familie / huisdier voor het album van
de klas
Ik hoop op een fijne samenwerking en een tof schooljaar!!!!!!!
Lieve groetjes, Juf Marleen, juf Valérie en juf Ingrid
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